
 
 
 
 
 

Projekt összefoglaló 

 
A projekt keretében Egerszalók belterületén található barlanglakások és környezetük 

infrastruktúra- és tartalomfejlesztése valósul meg. A barlanglakások helyi védelem alatt 

állnak, amelyet a település Helyi Építési Szabályzatának alábbi része is alátámaszt: 7. § 

Különleges területek (9) pontja Barlang-terület. A képviselő-testület 4/2014.(V.15.) 

önkormányzati rendelete tartalmazza a barlanglakások helyi jelentőségű védett természeti 

területté nyilvánítását. A fejlesztés összesen 8 különböző helyrajzi számú ingatlant érint, 

amelyek közül öt ingatlan nincs a pályázó tulajdonában. Az önkormányzat a fenti ingatlanokat 

saját erőből kívánja megvásárolni, ennek érdekében a pályázat benyújtását megelőzően 

adásvételi szerződést kötött az ingatlanok tulajdonosával. Összefoglalva elmondható, hogy a 

projekt kertében fejleszteni kívánt barlanglakások és környezetük infrastrukturális állapota 

leromlott, közvetlen megközelíthetőségük az alájuk húzódó pincék állapota miatt 

életveszélyes. Jelenlegi állapotukban történő hasznosításuk nem kivitelezhető, 

alulhasznosítottságuk egyértelműen rossz infrastrukturális állapotukra vezethető vissza. A 

fejleszteni kívánt barlanglakások és környezetük leromlott infrastrukturális állapotuk miatt 

jelenleg nem látnak el semmilyen funkciót, jelenlegi állapotukban nem látogathatóak. 

Fejlesztési tervünk egy része a terület infrastrukturális fejlesztését tartalmazza, ez 

elengedhetetlen feltétele annak, hogy a tartalomfejlesztés eredményeként létrejövő közösségi 

és kulturális funkciók számára megfelelő színvonalú helységeket és környezetet biztosítsunk. 

A közösségi és kulturális funkciók kialakításánál elsődleges szempont volt olyan „soft” típusú 

projektelemek megvalósítása, amelyek célja a közösség számára fontos témák felkarolása, az 

egyéni és közösségi kompetenciák fejlesztése. További fontos szempont a közösségi 

szórakoztató rendeltetéshez kapcsolódó események, az egyéb kulturális 

rendezvények/tevékenységek számára is megfelelő helyszínek biztosítása. Az infrastruktúra 

tervezésekor kiemelt figyelmet fordítottunk az örökségvédelmi szempontokra és a jellemző 

táji sajátosságokra, így a szükségesnél nagyobb beavatkozást nem hajtunk végre az örökségi 

elemen, továbbá az új szociális épület építése során a tájra jellemző építőanyagot, építésmódot 

és megjelenést alkalmazzuk. A tartalomfejlesztés keretében elsősorban a hagyományos népi 

mesterségek és a barlanglakók mindennapi életének bemutatását tervezzük, de a kulturális 

sokszínűség biztosítása érdekében a roma kisebbséghez kapcsolódó mesterségek egy külön 

erre a célra kialakított barlanglakásban kerülnek bemutatásra. Ennek megvalósítása érdekében 

a mesterségekhez és életvitelhez kapcsolódó használt kis értékű tárgyi eszközök beszerzése is 

a projekt részét képezik. A tartalomfejlesztés keretében egy 3D-s mozi is kialakításra kerül az 

egyik barlanglakásban, ahol egy 10 perces rövid kisfilm kerül vetítésre a barlangházak és 

barlanglakók történetéről. Projektünk fontos eleme egy oktatóterem kialakítása is, amelyben 

hátrányos helyzetűeknek kívánunk díjmentes képzéseket biztosítani, továbbá a környék 

általános iskolásai számára a környezettudatossághoz kapcsolódó ismeretterjesztő képzéseket 

tartunk. A mozgáskorlátozottak számára biztosított lesz a barlanglakások kerekesszékkel 

történő megközelítése, 2 db akadálymentes mosdó készül, a barlangmozi utolsó sora 

akadálymentesen megközelíthető lesz, indukciós hurkot a tárlatvezetés során biztosítunk. 



 
 
 
 
 

Összefoglalva elmondható, hogy a projekt keretében az infrastruktúrafejlesztéshez kapcsolódó 

tartalomfejlesztés keretében számos közösségi és kulturális funkció is kialakításra kerül, 

amelyeknek az alábbi társadalomra gyakorolt hatásai vannak: lokálpatriotizmus erősödése, az 

örökség-értékek minőségének elmélyülése, társadalmi felelősségvállalás erősödése, települési 

kohézió erősödése, helyi építészeti örökség fontosságának tudatosítása a látogatókban. 

Projektünk átfogó célja az épített örökségi elem környezetének megőrzése, fenntartása, 

helyreállítása, az eredeti funkció és a működés élményszerű bemutatása. Ezen keresztül a 

hagyományos vidéki életmódhoz, a természetközeli területhasználathoz és tájgazdálkodáshoz 

kapcsolódó épített örökségi érték és táji környezet fenntartható módon, a helyi szereplők 

bevonásával történő helyreállítása, megőrzése és élményszerű bemutatása. További célunk a 

hagyományos vidéki életmódhoz kapcsolódó mesterségek bemutatása és a fejlesztés 

eredményeinek széles körű társadalmi hozzáférhetőségének, megismerhetőségének és 

élményszerű bemutatásának biztosítása. 

 

 

 

 


